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 Abstract 
The music distribution in Sweden and the world is rapidly 
changing. The music industry, however, has been reluctant to 
change the way they distribute music. The consequence has been 
that illegal music files have been available for downloading to 
anyone with an Internet connection. Because of the illegal 
downloading a new law have been implemented in an attempt to 
stop this behaviour. Our theory is that in implementing the 
IPRED-law, the sites that were hosting most of the illegal 
material will experience a severe decrease in traffic. Because 
of this, small un-established artists will have an even harder 
time reaching an audience and spreading their music, since less 
people will visit the sites where they have uploaded it. In 
order to investigate the issues these artists face we conducted 
a qualitative ethnographical investigation among artists and 
people working in the music industry. We also followed the 
debate about IPRED in the media, in order to get a good base to 
stand on for our investigation. Out of the data collected from 
the qualitative investigation we made a documentary, in addition 
to this report, showing the consequences un-established artists 
must handle in order to continue spreading their music. Taking 
on the artist perspective, we asked ourselves the question: 
‘‘How will I now get famous?’’ We found that the artists 
believed that the law would cause more trouble then it would 
take care of, but that it in the long run would have no 
significant impact on the consumers downloading behaviour. In 
the end, our results showed that un-established artist would 
have to find new ways to make their music know to the public. 
Music services such as Spotify and MySpace showed to be 
considered the main channels for successful future distribution. 

1. Introduktion 
Dagens musikdistribution står inför en stor förändring. Den första april 2009 trädde 
fildelningslagen IPRED i kraft i Sverige. Resultatet förväntades bli att den illegala 
fildelningen på Internet skulle minska. Efter EG-domstolens krav på Sveriges regering att 
upprätthålla upphovsrätten, samt påtryckningar från flertal upphovsmän till musik, film och 
böcker, både nationellt och internationellt, fastslog regeringen den 25 februari 2009 den nya 
lagen. 

IPRED-lagen kan relateras till ett antal olika forskningsområden, de vi i första hand har 
tagit fasta på är: 

• Fildelning/Peer-to-peer 
Forskning rörande fildelning behandlar oftast tekniska och funktionella aspekter, att 
förbättra system eller förklara hur system fungerar. Brian F. Cooper och Hector 
Garcia-Molina beskriver bland annat ett peer-to-peer-nätverk som en effektiv 
mekanism för att dela information mellan ett stort antal användare (Cooper & Garcia-
Molina, 2005). 
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• Upphovsrätt 
Under tidigt 1900-tal kom i USA de första inspelningsutrustningarna för musik. Redan 
då uppstod en debatt om upphovsrätt, då upphovsrättslagen inte var anpassad för att 
hantera den kopiering som då möjliggjordes. De argument som framfördes var å ena 
sidan att upphovsmännen ville ha en del av den vinst andra människor gjorde på deras 
musik. Motparten påpekade å andra sidan att upphovsmännen i slutändan tjänade på att 
andra spred deras musik, eftersom fler då skulle köpa deras originalinspelningar. 
(Lessig, 2004) 

• Påverkan 
Resultatet av illegal fildelning presenteras i forskning och statistik oftast som något 
negativt för musikindustrin, i termer av förlorad inkomst. Bhattacharjee et al. skriver 
att den förlorade inkomsten räknade med att uppgå till 3,1 miljarder dollar år 2005. 
(Bhattacharjee et al. 2003)  
Lessig menar dock att fildelning även kan vara av godo och kan påverka 
musikindustrin ekonomi positivt. Han exemplifierar detta genom att beskriva hur man i 
Asien piratkopierade Windows-mjukvara då de inte hade råd att införskaffa originalet. 
Detta gjorde att användarna blev vana vid att använda Windows och när de hade en 
stabilare ekonomi valde de därför att köpa mjukvaran, vilket gynnade Microsoft. På 
liknande sätt går det att beskriva den illegala fildelningens påverkan på musikindustrin 
idag. (Lessig, 2004)  
 

Vår undersökning fokuserar på den tredje aspekten av IPRED-lagen, med övriga 
ovanstående som bakgrund. Framförallt utgår vi från att illegal fildelning kan vara positiv, då 
speciellt ur artistperspektiv. Vi ställer frågan ”Hur ska jag nu bli känd?”. 

2. Utgångspunkter 
Vi undersöker de svårigheter artister eventuellt ställs inför i och med att fler konsumenter kan 
komma att ta avstånd från nedladdningstjänster som kan vara illegala. De illegala 
nedladdningstjänsterna kännetecknas av att upphovsrättsskyddat material delas mellan 
användare utan upphovsmännens godkännande. Vår teori är att detta avståndstagande skapar 
en förminskad konsumtion av musik i jämförelse med innan IPRED-lagen trädde i kraft. Det 
är en musikkonsumtion som Sveriges nya generation har vuxit upp med och är vana vid att 
använda. När denna musikkonsumtion begränsas, resonerar vi i denna undersökning att det 
blir svårare för artister att sprida sin musik via Internet, både för de artister som laddar upp 
sin musik själva på fildelningssajter innehållande upphovsrättsskyddat material och de artister 
som tillåter att andra fildelare gör det. Den fråga vi i huvudsak undersöker är med andra ord: 
”Hur ska jag nu bli känd?” ställd ur ett artistperspektiv. 

Undersökningen utgår ifrån att distribution och konsumtion påverkar varandra, genom att 
konsumtionen förändras av nya distributionssätt och att det utvecklas nya distributionssätt 
genom konsumenters efterfrågan. Denna undersökning berör därför även till viss del frågor 
kring hur musikkonsumtionen påverkas av IPRED-lagen och hur den i sin tur påverkar 
musikdistributionen. De frågor vi undersöker rörande konsumtion är bland annat hur 
konsumenter ska kunna hitta ny musik och nya artister när de inte vet om att de finns, och var 
de i sådant fall ska söka efter dessa artister?  
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Undersökningen bygger på teorin att Internet idag är den största distributionskanalen för 
musik och det snabbaste sättet att sprida den, framför allt för oetablerade och osignade 
artister. Det vi fokuserar på är musikdistribution i form av fildelning på Internet.  

3. Undersökning 
Undersökningen bygger på ett antal filmade intervjuer, vilka resulterat i en dokumentärfilm. 
Utifrån denna dokumentärfilm har vi samlat in information till rapporten. Filmen omfattar 
åsikter och synpunkter från ett flertal aktörer inom musikbranschen, samt en grupp som 
representerar den nya generationens musikkonsumenter.  

I arbetet med dokumentärfilmen har i korthet undersökt hur musikdistributionen har 
utvecklats genom tiderna och om den kommer att påverkas av den nya fildelningslagen, samt 
vad musikkonsumtionen har för roll i den utvecklingen. 

Undersökningen innefattar även frågor om varför lagen anses vara viktig att implementera 
och hur den förklaras av politiker som valt att införa den. 

4. Bakgrund 

4.1 Musikdistribution förr och nu 
Musikdistributionen förändras hastigt. Det är framförallt de senaste decennierna som 
förändringarna har skett snabbast genom den digitala musikens framfart. Människor har 
lyssnat på levande musik så länge vi kan minnas innan musikbranschen utvecklades och 
marknadsförde musik direkt hem till lyssnare via bland annat radio, LP och CD-skivor. 
Genom tiderna har det också funnits möjlighet och en vilja att kopiera och sprida musik 
mellan familj och bekanta. Lyssnarna kopierade från radio till kassettband och CD-skivor, 
vilket sedan utvecklades till kopiering direkt till nya CD-skivor, eller genom att flytta över 
låtar från skiva till dator och konvertera dem till mp3-filer. 

Kopieringen av det upphovsrättsskyddade materialet uppmärksammades snart som ett stort 
problem eftersom ett flertal konsumenter inte använde den kopierade musiken för eget bruk, 
utan för olaglig försäljning. När Internet sedan lanserades fanns dessa kopieringsmöjligheter 
redan att tillgå av konsumenter. Det skapades i efterhand olika tjänster för snabbmeddelanden 
mellan människor, exempelvis ICQ och MSN Messenger. Där ges möjligheten, förutom den 
primära funktionen att föra en konversation, att dela med sig av dokument och filer mellan 
datorer genom Internet. 

 
Figur 1. Musikdistributionens utveckling i korthet 
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4.2 IPRED - hur det uppstod och fungerar 
IPRED grundas ur ett EU-direktiv från år 2004 som då inriktades på att minska handeln av 
kopierade märkesvaror i Europa, exempelvis väskor, som huvudsakligen tillverkades i Asien 
och sedan såldes i Europa. Detta direktiv omformulerades sedan från år 2005 till 2008 till att 
fokusera på skydd av upphovsrättligt material. 

Genom detta EU-direktiv formades IPRED-lagen. EU-domstolen fastställde dock att 
tvånget för medlemsstaterna att implementera lagen skulle tas bort. I ett pressmeddelande 
från EU-domstolens i mål C-275/06 står följande: 
 

”Vad gäller direktiven om immateriella rättigheter konstaterar domstolen att 
inte heller dessa innebär att medlemsstaterna är skyldiga att föreskriva en 
skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv 
skydd för upphovsrätten.” (Pressmeddelande nr 5/08, 2008-01-29) 

 
Det resulterade i en situation där var och en av medlemsstaterna själva fick ta beslut om de 
skulle implementera den delen av IPRED i sin lagstiftning. Sveriges regering tog beslutet att 
införa lagen den 25 februari 2009, vilket innebar att den skulle träda i kraft den första april 
samma år. 

IPRED är en förkortning av Intellectual Property Rights Enforcement Directive (Dagens 
Nyheter, 2009). Det officiella svenska namnet på IPRED-lagen är dock Civilrättsliga 
sanktioner på immaterialrättens område.  

Det IPRED-lagen innebär är att de upphovsrättsinnehavare som känner att deras 
upphovsrätt har blivit kränkt kan kräva fram information från en domstol i form av en IP-
adress, den personliga identitet en dator får när den kopplas till ett nätverk på Internet. IP-
adressen kan spåras till en specifik dator och därmed även användaren. Sedan kan 
upphovsrättsinnehavaren välja att skicka ett varningsbrev, eller en direkt skadeståndsbegäran 
till den person som misstänks ha kränkt upphovsrätten. Om den misstänkta anser sig vara 
oskyldig kan fallet fortsätta till civildomstol där beslut fattas. Förlorar den misstänkte får 
denna stå för kostnaden av rättegången samt det beslutade skadeståndet. Ett förslag är även 
att den skyldige måste bekosta ett offentligt meddelande, genom att exempelvis gå ut i media 
och erkänna sig skyldig genom en tidningsannons (Öhman, 2008). 

4.3 Den aktuella debatten 
För att förstå grunderna till IPRED-lagen och kunna följa debatten behövs en förklaring av 
vad upphovsrätt betyder. Enligt Nationalencyklopedin förklaras upphovsrätt enligt följande: 
 

”Upphovsrätt, auktorrätt, den lagliga ensamrätt som ger bl.a. konstnärer, 
författare, kompositörer eller andra skapande personer (upphovsmännen) rätt 
att själva bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska 
användas; upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter 
hans eller hennes död. Upphovsmannen har rätt att bl.a. tillåta eller förbjuda 
mångfaldigande av verket”. (Nationalencyklopedin, 2009) 
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De som är positiv inställda till IPRED- lagen menar på att det är en självklarhet att de aktörer 
som äger upphovsrätt till sitt verk ska få ekonomisk ersättning när verket används eller säljs.  
De flesta argumenten handlar om upprättelse för artister och bolag som, enligt dem själva 
blivit bestulna på inkomst, vilket de anser är ett direkt resultat av den illegala fildelningen. De 
menar på att Sverige förvandlats till ett laglöst ”piratland” där illegal fildelning har blivit ett 
accepterat beteende och att upphovsrättsindustrin nu måste säga ifrån (Flygt, 2009). De som 
anammar lagen påpekar att det är stöld, och därmed olagligt, att använda 
upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd. En av dem är artisten Björn Ulvaeus. Han skriver i 
en artikel att de illegala fildelarna är för lata och snåla för att betala för sig, och att de istället 
hävdar att de ska ha rätt att bevara friheten att göra vad de vill på Internet (Ulvaeus, 2009). 
Resultatet av den illegala fildelningen, menar Ulvaeus, blir att upphovsmän inte kommer att 
våga chansa för att förverkliga en idé när risken finns att de inte får någon ersättning för 
arbetet.  

De som är positiva till IPRED-lagen välkomnar också den fällande domen mot 
fildelningssidan The Pirate Bay som fastslogs den 17 april 2009. En omdiskuterad rättegång 
som inleddes med förhoppningar om att den slutgiltiga domen skulle kunna stå som exempel 
vid liknande rättegångar i framtiden, både nationellt och internationellt. Domen kommer med 
stor sannolikhet att påverka resten av världen genom att den illegala fildelningen sträcker sig 
internationellt, påstår Daniel Johansson, fildelningsexpert från KTH (Gustavsson, 2009). De 
skyldiga dömdes till ett års fängelse och skadestånd på cirka 30 miljoner kronor för brott mot 
upphovsrättslagen. Den 23 april 2009 framkom det dock misstankar om att domaren i The 
Pirate Bay-målet, Tomas Norström, var jävig (Johannisson, 2009). Detta eftersom han är 
medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt och att han även sitter i styrelsen för Svenska 
föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR). Det aktuella läget för domen är osäkert, 
misstankarna om jäv kan innebära att rättegången måste göras om. 

Den sidan av debatten som är mot den nya fildelningslagen kontrar med argument om att 
lagen snarare kommer att stjälpa skivbolag och upphovsrättsindustrin, snarare än att hjälpa 
dem (Wästberg, 2009). De menar på att den inte kommer att förändra det konsumentbeteende 
som illegala fildelare har idag, utan att den illegala fildelningen efter hand kommer att öka 
ännu mer.  

De som är emot lagen menar även på att IPRED-lagen inte är fullständig utan att det finns 
ett flertal kryphål i lagen, bland annat tjänster som gömmer den personliga IP-adressen. I och 
med att IP-adresser döljs, döljs även brottslighet på Internet. Den ges då tillfälle att växa sig 
större utan att polisen har möjlighet att bekämpa den.   

Bland motståndarna till lagen finns en oro att människor ska hotas och bli utpressade av 
upphovsrättsinnehavare (Olsson, 2009). I december 2008 sa André Rickardsson, 
säkerhetskonsult och tidigare anställd som IT-brottsutredare på Säpo, att datorn är det enda 
fortsatta beviset, efter IP-adressen, för att bestämma om någon laddat ner 
upphovsrättsskyddat material illegalt eller inte (Johannisson, 2008). Detta på grund av att det 
kan finnas svårigheter att bevisa att en person har laddat ner illegalt material genom enbart 
IP-adressen. Det leder till att upphovsrättsinnehavarna, genom IPRED-lagen, har en befogad 
rätt att jaga den dator som innehåller de misstänkta filerna. En liknande husrannsakan, 
fortsätter Rickarssson, har polisen enbart befogenhet att utföra om det finns en misstanke om 
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brott som leder till fängelsestraff. Dock diskuteras det om en statlig utredning ska göras för 
att undersöka polisens möjligheter att kunna begära fram IP-adresser, oavsett storleken på 
brottet (Kuprijanko, 2009). 

Peller Snickars, Kungliga bibliotekets forskningschef, säger i en intervju att lagen är en 
katastrof eftersom den kan komma att innebära att de öppna och trådlösa nätverken tvingas 
stänga (Söderling, 2009). Det är de öppna nätverk som finns på exempelvis vissa bibliotek, 
restauranger, kontor och torg, där det inte krävs något lösenord eller identifiering av IP-adress 
för att använda Internet. Om någon laddar ner något illegalt på ett öppet nätverk kan den 
ansvariga ägaren till nätverket tvingas stänga det. Stefan Johansson, kansliråd på 
justitiedepartementet, säger till DN.se i samma intervju, att om en sådan situation uppstår 
beror den vidtagna åtgärden på om ägaren till nätverket uppmuntrar till den typen av brott 
eller bara bistår med en uppkoppling. 

Piratpartiet uppmuntrar sina medlemmar att öppna sina nätverk för allmänheten, och ge 
dem namnet Ipredia för att lätt kunna identifieras av andra fildelare (DN, 2009). Detta gör det 
svårt att döma de illegala fildelare som använder sig av dessa nätverk, då det inte går att 
bevisa vilken specifik dator som har använts för att kränka upphovsrätten. 

Sammanfattningsvis kan vi se följande trender i debatten: 
• Positiva 

De aktörer som är för IPRED är främst etablerade artister med stabil inkomst, 
politiker som drivit igenom IPRED-frågan och stora företag inom musikbranschen 
som värnar om upphovsrätten. Vi ser även tendenser att personer och företag med en 
redan etablerad inkomst som de vill bibehålla är positivt inställda till lagen. 

• Negativa 
De aktörer som är mot lagen visar tecken på att vara oetablerade artister som ännu 
inte har en stabil inkomst, mindre skivbolag som värnar om att sprida musiken, 
Internetoperatörer som inte vill förlora kunder, politiker som värnar om integritet och 
personskydd, konsumenter som vill fortsätta fildela illegalt, samt IT-forskare som 
anser att IPRED är ett steg i fel riktning. Dessutom är de negativt inställda till lagen 
personer som inte tjänar någon större mängd pengar på sin musik utan anser att 
spridningen av denna är viktigare än den ekonomiska ersättningen.  

• Internetoperatörer  
Vissa Internetoperatörer framstår i debatten som värnande om personlig integritet i 
och med att de valt att inte spara information om kundernas beteende på Internet. 
Dock tolkas i debatten detta val även som en taktik för att behålla samt utöka 
kundkretsen och kan därför ses som en rent ekonomisk strategi.  

• Branschaktiva  
Deltagarnas åsikter i debatten utgår från deras specifika position i branschen, 
möjligtvis hade kanske en artist som Björn Ulvaeus haft en annan åsikt om han hade 
varit en oetablerad artist i behov av att sprida sin musik. 

 
 
 
 



Institutionen för informatik  
Hanna Jonsson & Sofia Dahlberg 
 

7

4.4 Det sociala samspelet 
Hans Glimell och Oskar Juhlin menar på att i det moderna samhället är teknologi och social 
förändring två samverkande fenomen (Glimell & Juhlin, 2001). De nya tekniker som 
utvecklas får människor att fundera på deras vardagliga sysslor och hur de strukturerar sina 
liv. Vi vill belysa den aspekt som Glimell et al. förmedlar. Med andra ord är den tekniska 
utvecklingen inom fildelning och den sociala förändringen som IPRED-debatten innebär 
sammanlänkade och påverkar varandra. 

En undersökning för att öka förståelsen för de nya mönstren av konsumtion i samhället är 
av betydelse, istället för att försöka motarbeta dem. Detta för att se om de mönstren kan 
användas i samspelet mellan upphovsrättslagen, musikbranschen, den nya konsumtionen och 
den nya teknologin.  

Aktörer i debatten om IPRED-lagen anser att i dess aktuella utformning är lagen 
integritetskränkande. Det kan bero på att vi i Sverige är vana vid att kunna sprida kultur och 
använda Internet på ett fritt sätt. Baserat på debatten kan det anses att det svenska folket inte 
är redo att acceptera att IPRED-lagen begränsar deras frihet på Internet, eller att den ska 
kunna styra vad de väljer att använda Internet till.  

Lagen visar också tecken på att den inte har utvärderats innan den implementerades. Bland 
annat kan den bli verkningslös om inte Internetoperatörerna sparar information om användare 
till IP-adresser, något som Internetoperatörerna inte är skyldiga att göra. IPRED-lagen 
handlar enbart om att få ut uppgifter som finns, säger Stefan Johansson, kansliråd på 
justitiedepartementet (Gustafsson & TT, 2009). 

5. Dokumentär som kvalitativt undersökande metod 
Vårt undersökningsmaterial utgörs av en dokumentärfilm. Filmen presenterar verksamma 
aktörer inom musikbranschen som beskriver sina åsikter om IPRED-lagen och om de tror att 
deras situation kommer att förändras med den.  

Början av arbetet med dokumentärfilmen utgjordes i att undersöka hur den aktuella 
debatten om IPRED-lagen beskrevs i media. Den undersökningen omfattade artiklar, nyheter, 
blogginlägg och allmänna kommentarer, vilket är våra sekundära källor.  

Genom att vår teori är att det blir svårare att bli känd då musikdistribution kompliceras av 
IPRED-lagen vinklas dokumentärfilmens perspektiv för att bäst belysa detta. Dock lämnar vi 
utrymme för de positivt inställda till IPRED-lagen att argumentera för sin åsikt. 

Dokumentären kan kännetecknas som en kvalitativt undersökande metod som har sin 
styrka i att den strävar efter att fånga en helhetsbild över situationen. Det helhetsintrycket ger 
en större insikt i de sociala mönster och sammanhang de ingår i (Holme & Solvang, 1991). 
Genom att intervjua de utvalda aktörerna skapas en personlig kontakt som ger oss en 
möjlighet att sätta oss in i de intervjuade personernas livssituation, en närkontakt som Holme 
och Solvang beskriver som aktörperspektivet.  

Den kvalitativa undersökningsmetoden och dokumentären utmärks även av flexibilitet. 
Det är av stor vikt att tillåta ändringar av upplägget under processens gång, för att kunna 
omformulera de frågeställningar vi under arbetet inte tror kommer att ge de svar vi söker 
(Holme & Solvang, 1991). Det innebär att metoden även ger möjligheten att anpassa vårt 
förhållningssätt till de olika personer vi intervjuat. 
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Vår undersökning går inte att rekonstruera eftersom den är gjord inom ett föränderligt 
område. De svar vi fått från de intervjuade aktörerna kan endast upprepas under samma 
tidsperiod som undersökningen tog plats. 

 Filmen tillför en extra dimension i undersökningen och är något som vi valt att göra 
eftersom vi ville försöka implementera våra tidigare erfarenheter av digitala produktioner. Vi 
bedömde att det skulle vara till fördel för vår utveckling som digitala producenter, samt att vi 
ansåg det intressant att arbeta med filmen som en del av vår undersökning.   

 I likhet med andra vetenskapliga undersökningar pekar vår dokumentärfilm ut ett specifikt 
problemområde och utforskar det. Vi vill med filmen skapa en diskussion kring ämnet. 
Rapporten blir en viktig del för att styrka vår produkt, eftersom filmen i första hand är tänkt 
att presentera det problem vi har undersökt. 
 

5.1 Metod – och källkritik 
Vi har valt att namnge de personer vi har intervjuat, de primära källorna, i dokumentärfilmen 
och i denna rapport. De gav oss skriftligt tillstånd att filma dem vid intervjutillfällen, samt att 
använda deras namn och titel i filmen och redovisningen av undersökningen. Vi valde att 
offentliggöra aktörerna för att förstärka trovärdigheten. Dock bortsåg vi från konsumenternas 
namn eftersom detta inte var av någon vikt för vår undersökning, samt att det skulle kunna 
medföra att de drog sig för att avslöja viss känslig information om sina fildelningsvanor. 

De primära källorna är alla relaterade till vår problematik rörande IPRED-lagen. De valdes 
främst för att understryka och förklara vår teori i dokumentärfilmen. För att undvika att 
undersökningen blev partisk valdes objekt från både motståndarsidan till lagen såväl som från 
den sida som anammar den. Dock är undersökningen i obalans gällande de primära källornas 
inställning till IPRED-lagen, se Figur 2. Att använda fler källor som är positivt inställda till 
lagen skulle öka trovärdigheten av undersökningen ännu mer. En faktor till obalansen är att 
undersökningen framför allt inriktats på artisters perspektiv på problemet, och de svar som de 
utvalda aktörernas intervjuer resulterade i var inget vi kunnat förutspå vid undersökningens 
början.  

  
Figur 2. De primära källornas inställning till IPRED-lagen enligt vår tolkning. 
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De primära källorna är inte relaterade till varandra i form av någon personlig kontakt, utan 
enbart genom den gemensamma musikbranschen. Problematiken kring IPRED är högaktuell 
och personerna vi intervjuat kan därför bara ge sina personliga åsikter på den nuvarande 
situationen. De åsikter de ger angående framtiden kan därför ses som antaganden.  

Genom att använda tidningsartiklar, bloggar och annan media som sekundära källor, har vi 
byggt upp en förståelse för debatten. Dessa källor skapar dock en viss problematik angående 
sin trovärdighet. Vid urvalet av sekundära källor har vi därför utgått från vissa kriterier där vi 
fokuserar på den specifika källans trovärdighet och inte i jämförelse med andra källor. Ett av 
de kriterierna har inneburit att vi varit uppmärksamma på eventuella motsägelser från källan, 
så kallad inre trovärdighet. Ett ytterligare kriterie har varit att bedöma källans subjektiva 
åsikter och perspektiv. (Holme & Solvang, 1991) 

Vi anser att det är av stor vikt att betona det faktum att våra erfarenheter och tolkningar av 
problemet och debatten reflekteras i utförandet av dokumentärfilmen och undersökningens 
diskussion. Erling Bjurström beskriver etnografens roll inom hermeneutisk etnografi att vara 
en person som ägnar sig åt tolkningsverksamhet (Bjurström, 2004). Hermeneutisk etnografi 
låter tolkningen vara en del av hela arbetet. Etnografen måste förstå och tolka andras 
tolkningar, vilket betyder deras tolkning av sig själv, andra människor och världen. Bjurström 
menar på att inom vetenskapliga sammanhang måste data betraktas som resultat av olika 
sammansatta teorier och tolkningsprocesser. I vår undersökning arbetar vi med att tolka ett 
föränderligt material som speglar och presenterar en aktuell debatt. Det betyder att vi gör 
tolkningarna av den insamlade informationen genom vår uppfattning av andras tolkningar och 
syn på världen.  

I varje tolkningsprocess betonar hermeneutisk etnografi aspekten av samspel mellan del 
och helhet (Bjurström, 2004). Vi försöker därför förmedla områdets problematik i helhet i 
form av olika aktörers synvinkel. Vi är dock medvetna om att aktörerna vinklar sina svar för 
att gynna den sida av debatten de stödjer. Vi anser däremot att de primära källorna är 
trovärdiga eftersom de till stor del bekräftar varandra i sina åsikter. 

Vi menar att arbetet med dokumentären ger oss denna tolkningsfrihet som Bjurstöm 
beskriver. Den ger även en fortsatt möjlighet för de personer som tar del av materialet att göra 
sina egna tolkningar. Hur ärliga vi har varit och hur trovärdigt materialet kan anses vara är 
upp till betraktaren. Vi redigerade filmen med förståelse att de händelser som sker utanför 
kameralinsen inte går att förmedla på bild, dock har vi inte medvetet påverkat aktörerna under 
inspelningen till att agera annorlunda.  

I och med att vi undersöker debattens innehåll för att sedan publicera våra slutsatser blir 
dokumentärfilmen en del av det medielandskap vi undersöker. Vårt material blir tillgängligt 
för framtida undersökningar inom samma ämne och kan användas på samma sätt som vi 
använt det material som finns i nuläget. 

5.2 Intervjuer 
Vi valde att intervjua olika aktörer inom branschen för att generera den information om 
ämnet vi behövde. De frågor vi ställt till artisterna inriktar sig på deras musikdistribution och 
hur den kan komma att förändras av IPRED-lagen. Övriga intervjuobjekt är tänkt att styrka 
eller motsäga de påståenden artisterna gör. Det är viktigt att belysa båda sidorna av debatten, 
vi valde därför att intervjua en politiker som står bakom lagförslaget, som förklarar vad 
IPRED-lagen innebär och varför den införts. Det är även viktigt att förstå vilket utgångsläge 
artister har och vad de män och kvinnor som arbetar inom industrin tror om framtiden efter 
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IPRED-lagen tillträtt. Därför är även intervjuer gjorda med en representant från ett skivbolag 
och en manager. 

Det område vår undersökning sträcker sig över är väldigt stort, vilket har sina för- och 
nackdelar. Vi undersöker endast en liten del av området, det vill säga, vad som händer med 
artisters musikdistribution på Internet efter att IPRED-lagen har tillträtt. Samtidigt som det är 
viktigt att förstå helheten och problematiken kring artisternas distribution innan vi kan dra 
några slutsatser. Vi har därför samlat in mycket information genom de intervjuer vi gjort, av 
vilken vi sållat ut material som känns relevant. Informationen har dock varit viktig för oss för 
att förstå var de olika aktörerna står i frågan, eller om de har funderingar kring annat inom 
området än runt de frågor vi ställt, samt försöka hitta nya mönster av affärsmodeller och 
tjänster.  

Vi har omformulerat frågor och frångått vårt frågeprotokoll ett flertal gånger då vi insett 
att de spontana frågorna och diskussionerna har gett ett bättre resultat än vad vi räknade med i 
början. Detta eftersom vi under arbetets gång lärt oss hur vi ska formulera frågor anpassade 
för personen vi intervjuat, för att de ska kunna generera de svar vi eftersträvar. Det innebär att 
vi har fått mer omfattande information i de senare intervjuerna än från de vi gjorde tidigt i 
processen. 

5.3 Analys av insamlat material 
Det material vi samlat in från intervjuerna har varit av relevans för både filmskapandet och 
sammanställningen av rapporten. Vid en genomgång av materialet valde vi ut de delar som 
bäst belyser de aspekter vi vill understryka. Det filmade materialet analyserades och delades 
upp genom att undersöka vilka aktörer som är för IPRED, vilka som är emot, och vilka 
argument och åsikter som stödjer och motsäger vår teori och andra aktörers påståenden. 
Eftersom vi valde att filma intervjuerna fanns allt materialet sedan att tillgå för analys. 

6. Undersökning 

6.1 Åsikter om IPRED 
Av de tre artister och band vi intervjuat är samtliga negativt inställda till IPRED-lagen. Ett av 
dem är Death Maze, ett dödsmetalband från Umeå. De är förhållandevis nya i branschen och 
försöker skapa uppmärksamhet åt alla håll de kan. För dem innebär IPRED-lagen att färre 
eventuella konsumenter kommer att kunna hitta dem i mängden av artister. De har ännu inte 
hunnit etablera ett namn i branschen och välkomnar att deras musik sprids via legala såväl 
som illegala kanaler på Internet. Ju fler som hör deras musik desto bättre.  

Magnus Öberg arbetar på NoMethod Records som ingår i The Swedish Model, vilket är en 
organisation bestående av sju svenska fristående skivbolag1.  Öberg argumenterar för att det 
är bättre att tusen personer lyssnar på en skiva och att sedan hundra personer köper den, 
jämfört med att hundra personer hör en skiva och att sedan hundra personer köper den. The 
Bombettes, ett punkband från Umeå, distribuerar inte aktivt sin musik genom illegala kanaler 
men är inte emot det. De anser att lagen är onödig och tror inte på en lag som gör mer än 

                                                 
1 The Swedish Model, http://www.theswedishmodel.org  
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halva Sveriges befolkning till brottslingar, de oroar sig snarare för den brottslighet som kan 
komma att växa sig osynlig på Internet. Detta är något Öberg samtycker med. Han är orolig 
att de proxytjänster som utvecklas för att gömma IP-adresser kommer att skapa en stor gråzon 
av brottslighet, speciellt i samband med barnpornografi. Samtidigt betonar han att IPRED är 
en rättsosäker lag och att det kommer att bildas en stor klyfta mellan konsumenter, 
Internetoperatörer och musikbranschen. Framför allt är det, enligt Öberg, de stora 
Internetoperatörerna och bolagen som kommer att drabbas hårdast. Detta håller både Kicki 
Fagerlund, som spelar och sjunger i The Koo Koo’s, och Alexander Konstantis, manager till 
Umeåbandet Fristad, med om. Konstantis tillägger att de flesta små band arbetar med sin egen 
musikdistribution och inte genom ett skivbolag. Det blir därför viktigare att använda olika 
plattformar i media för att skapa uppmärksamhet. Nicklas Sandström som är politisk 
sekreterare för moderaterna, ett av partierna som var positiva till IPRED, säger att lagen inte 
kommer att påverka de artister som valt att distribuera sin musik genom fildelning eftersom 
de själv valt att dela ut sin musik till allmänheten. De behöver inte jaga illegala fildelare som 
kränker deras upphovsrätt. Däremot tror han att lagen kommer att skrämma många fildelare 
från att ladda ner via illegala kanaler. 

The Bombettes tror att IPRED-lagen kommer att hämma deras spridning av musik. De 
anser att torrenttekniken är genialisk genom att ta hjälp av användare för att sprida musiken. 
De tror, i likhet med Sandströms påstående, att konsumenter blir avskräckta i tron på att de 
större skivbolagen ska ta fast dem vilket medför att de fildelar mindre mellan varandra, och 
att det är speciellt tråkigt för mindre artister som dem själva. Konstantis tror dock att enbart 
ett fåtal kommer att bli åtalade av upphovsmännen. Han säger att innan det finns något 
statuerande exempel på vad den nya lagen kan komma att innebära för de som fildelar och 
vilka straff som fastställs, kommer de flesta som fildelat illegalt innan lagen trädde i kraft att 
fortsätta göra det. Sandström menar dessutom att lagen inte syftar till att sätta fast de personer 
som fildelar i liten skala. Lagen inriktar sig först och främst på stora upp- och nedladdare, 
exempelvis de som gör en biofilm tillgänglig att ladda ner innan den haft premiär i Sverige. 
Samtidigt som han inte vill skrämma småskaliga fildelare menar han att risken alltid finns för 
alla illegala fildelare att åka fast.  

Öberg menar på att det kommer att skapas en stor konkurrens mellan Internetoperatörerna, 
framför allt att de måste välja sida. Antingen ger de ut IP-adresser till upphovsrättsinnehavare 
eller så väljer de att inte göra det. Det kommer att resultera i, enligt Öberg, att de som väljer 
att lämna ut kundinformation till upphovsmän kommer att förlora en stor del av sina kunder. 
De operatörer som däremot inte sparar någon information om kunderna, och därför inte har 
något att dela med sig av till upphovsmännen, kommer att vinna på det i form av en ökad 
kundkrets. 

6.2 Distributionssätt 
IPRED-lagen har tillkommit bland annat för att skivbolag anser att den illegala fildelningen 
av musik minskar skivförsäljningen. Fagerlund anser att CD-skivan är död och Öberg menar 
på att det inte längre handlar om att sälja flest antal CD-skivor. De båda menar på att det finns 
många andra alternativ för att tjäna pengar, en åsikt Sandström håller med om. Roger Wallis, 
medieprofessor på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, motsäger i en intervju med 
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Sveriges Radio2 påståendet att branschens inkomster har minskat med 60 % sedan år 2000. 
Det har istället, menar Wallis, blivit en omfördelning av inkomsterna inom branschen. De nya 
inkomsterna kommer framför allt från konserter, vilka har ökat upp mot 20 % per år på senare 
tid. Konstantis menar dock att det bara är de större artisterna som tjänar pengar på konserter. 

Det vanligaste förslaget på nya distributionssätt som framkommit ur intervjuerna har varit 
att artister själva ska distribuera sin musik. Det vill säga att band och artister sprider sin 
musik via exempelvis hemsidor och bloggar med information om vilka artisterna är och där 
konsumenterna kan ladda ner eller lyssna på deras musik. Sandström tillägger att han anser 
att artisternas fans vet var de ska leta efter musiken på Internet och genom det förlorar artister 
inte någon publik genom IPRED-lagens införande. De artister och band vi intervjuat 
använder MySpace som största distributionskanal, där det finns information om banden och 
möjlighet att lyssna på deras musik. Där knyter de kontakter med andra band och fans, samt 
med aktörer som kan ordna spelningar. MySpace ger artister en chans att synas och höras. 
Likt MySpace, påstår Konstantis att Facebook har vuxit på kort tid och blivit ett stort forum 
för att göra reklam för sin musik och samtidigt skapa kontakter med andra i musikbranschen. 

Fagerlund använder personligen inte nedladdningstjänster utan köper den musik hon 
tycker om. Hon ser inte illegal fildelning som ett hot mot musikbranschen men anser att det 
räcker med att låta konsumenten lyssna gratis på musiken, om de sedan tycker om den kan de 
betala för att få låtarna i mp3-format eller på CD. Hon säger dock att det inte ska behöva 
kosta en förmögenhet att köpa musik. Öberg säger att det är omöjligt att exempelvis fylla en 
Ipod med lagligt nedladdad musik utan att betala flera hundratusentals kronor.  

Öberg nämnde också ett annat exempel på alternativ inkomst för artister, nämligen att få 
en eller flera av sina låtar spelade i en populär TV-serie, främst amerikanska. Det kan enligt 
Öberg generera en hel årsinkomst per låt. Musikbranschen ser annorlunda ut idag än tidigare 
och fler medier går samman i crossmediaproduktioner. Artister måste idag få mycket 
publicitet för att synas och, enligt Fagerlund, skapa en hype kring sig själva. För artisterna 
handlar det om att göra sig själva uppmärksammade och genom det öppna upp möjligheter 
för konserter och andra inkomstbringande uppdrag. Annars tror Öberg framför allt på 
reklamfinansierade tjänster, exempelvis Spotify, där konsumenter kan lyssna gratis, söka efter 
musik och göra egna spelningslistor. Spotify finns även i en reklamfri version mot en 
månadsavgift. 

6.3 Pengar och erkännande 
Vi ställde frågan till de band vi intervjuat om pengar ger bekräftelse eller om de anser att 
bekräftelse ger pengar, samt vilket av de två som var viktigast. Death Maze ansåg att 
bekräftelse ger pengar och att det är ett erkännande som artist de eftersträvar. De beskrev att 
deras engagemang i musiken bestod av att spela och sprida sin musik till en publik, och inte 
att tjäna en förmögenhet. Samtliga band var eniga om att en ersättning alltid är uppskattat, 
men att det inte är det huvudsakliga målet med musiken. The Bombettes förklarade att 
resekostnader och förlorad inkomst från ett annat arbete inte är något de alltid kan kräva, men 
att de skulle vara en tillräcklig ersättning. Dessutom varierar den ekonomiska ersättningen 
beroende på vem eller vilka som bett dem spela. Konstantis håller med om att en ersättning 

                                                 
2 http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1453128&BroadcastDate=&IsBlock=) 
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för de pengar som tagits ur egen ficka, för exempelvis en spelning, är befogade. Han 
beskriver, ur sin position som manager, att det förstås är ett optimalt läge när artister har 
möjligheten att leva på sin musik. För artisterna är syftet med spelningarna inte att tjäna 
pengar, utan att sprida musiken. 

6.4 Konsumenter 
De konsumenter vi intervjuat har en varierande musikkonsumtion. De flesta använder Spotify 
för att hitta nya artister. De flesta nämnde även familj och bekanta som informationskällor för 
att få tips på ny musik. Fortsättningsvis är radio, tv, musikrecensioner, tidningar och 
sökningar på Internet, likt YouTube, LastFM och Google, exempel på plattformar där 
konsumenter finner ny musik.  

Det är sammanlagt fem konsumenter, studerande på Umeå Universitet, som vi valt att 
intervjua. Av dem fem är det två konsumenter som slutat ladda ner illegalt efter att IPRED 
trätt i kraft. Två av konsumenterna har fortsatt det tidigare illegala fildelningsbeteendet och 
den sista av konsumenterna använder inte fildelning utan lyssnar främst på radio.   

Vi ställde även frågor kring inköp av musik. Vi undrade om de brukar köpa musik och om 
så var fallet ställdes följdfrågan om köpet gjordes digitalt eller i butik. Svaren vi fick på den 
frågan var att de mycket sällan inhandlade musik och några av dem gjorde det inte alls. Vi 
undrade också om de brukar köpa musik av artister de aldrig hört tidigare. De flesta svarade 
att de inte gjorde det, medan enstaka konsumenter svarade att det inte var särskilt ofta. En av 
konsumenterna ansåg dock att det är bra att IPRED-lagen har införts och betonade vikten av 
att betala för sig, men att IPRED-lagen medfört en förminskning av dennes 
musikkonsumtion. En annan konsument ansåg att lagen är integritetskränkande, samt att 
konsumtionen av illegalt nedladdade filer var oförändrad. 

6.5 Förlorad inkomst 
Enligt en rapport av forskare i Lund 2007 har inte upplevelseindustrin förlorat intäkter de 
senaste åren, undersökningen sträcker sig mellan år 2003 och 2007, se figur 4. Enligt 
rapporten har dator- tv-spels- och TV-industrin god tillväxt (Alexandersson et al. 2007). 
Övriga kulturformer som musik, böcker och film, håller en stadig nivå likt tidigare. Se figur 
5.  

Roger Wallis menar på att det finns andra inkomstkällor som inte nämns så ofta. Bland 
annat den avgift konsumenter betalar när de köper brännbara CD-skivor. Wallis menar på att 
den avgiften har vuxit från att ha inbringat kring 35 miljoner år 2003 till mellan 200 och 250 
miljoner det senaste året. Han säger också att de pengarna delas upp mellan bland annat film- 
och musikindustrin.  

Öberg påpekar att musikbranschens begick ett stort misstag när de inte följde med i den 
digitala utvecklingen. Martin Thörnkvist, en kollega till Öberg inom organisationen The 
Swedish Model, beskriver det misstaget med uttrycket:  
 

”Det är dömt att misslyckas att slaviskt följa en karta med vägar som inte 
längre finns. Ännu sämre går det om man missar nyheten att det byggts en 
motorväg bredvid den gamla grusväg man själv kör på. ”  
(Thörnkvist, 2009) 
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Thörnkvist understryker vikten av att företag måste förändra och utveckla sig när 
verkligheten gör det. Branschen försöker, enligt Öberg, att med hjälp av IPRED-lagen rädda 
en föråldrad affärsmodell istället för att anpassa modellerna efter efterfrågan. Han menar på 
att det kommer att bli en jakt på fildelare, vilka även är branschens tänkta konsumenter, för 
att de lyssnar på musik på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Det är genom det 
bakåtsträvande beteendet inkomsterna kommer att förloras. 
 

   
Figur 4. Diagram över upplevelseindustrins totala förädlingsvärde 2003-2007 
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Figur 5. Diagram över branschens förändringsvärde per sektor  2003 – 2007 

7. Ett föränderligt medielandskap 
Vi har valt att diskutera tre områden som bas för slutsatserna; musikbranschen, konsumtion 
och artister. I arbetet med dokumentärfilmen har vi undersökt hur den aktuella 
musikbranschen ser ut och hur den kan komma att ändras i och med IPRED-lagen.  

Trots att arbetet inte omfattat en fördjupad undersökning angående musikkonsumtion, ser 
vi ändå vikten av att beröra det området och dra slutsatser från det material vi har haft att 
tillgå. Detta på grund av att vi inte kan bortse från konsumtionens påverkan på 
musikdistributionen. 

Fortsatt beskriver vi de tankar vi har kring artisters musikdistribution. Vi har ställt frågan 
”Hur ska jag nu bli känd?” och med det material vi berört tidigare försöker vi förklara vad 
problematiken består av, samt hur denna kan lösas. Slutligen presenterar vi våra tankar om 
vilka konsekvenser IPRED-lagen kan medföra i det digitala konsumtionssamhälle vi lever i. 

7.1 En bransch i digital framfart  
Hur musikdistributionen kommer att förändras efter att IPRED-lagen tillträtt återstår att se. Vi 
anser dock att den kommer att utvecklas till att bli helt digitaliserad. Likt kassettbandet ser vi 
tendenser till att CD-skivan får sämre och sämre försäljningssiffror (IFPI, 2009). Dock finner 
vi inga tecken som pekar på att CD-skivan fullständigt kommer att sluta produceras trots att 
branschen digitaliseras. I likhet med LP-skivor finns det fortfarande en efterfrågan på CD-
skivor, men den är kraftigt förminskad i jämförelse med för bara ett par år sedan.  

Musikbranschen hävdar att inkomsten från skivförsäljningen har minskat drastiskt på 
grund av att fler använder illegala fildelningstjänster för att få tag på musik. Vi menar på att 
det snarare har skett en omförflyttning av inkomster, och att efterfrågan på CD-skivor har 
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minskat men inte efterfrågan på musik. Konsumenter har istället ändrat sitt 
konsumtionsbeteende till att lyssna och köpa musiken digitalt.  

Nedladdningssidor på Internet är en effektiv kanal för att sprida sin musik till massorna på 
ett enkelt och snabbt sätt, och när dessa begränsas blir det svårare för artister att fånga 
lyssnarnas intresse och skapa en skara med fans. 

Det har utvecklats nya legala musiktjänster innan och efter lagen tillträtt, ett av de 
populäraste är i dagsläget Spotify, som snabbt vuxit och fått en stor mängd användare.      

Under arbetet med datainsamlingen såg vi tecken på att nya funktioner till alternativa 
lagliga fildelningstjänster måste utvecklas. Ett exempel på det är att ett större utbud av 
musikfiler krävs för att vara konkurrenskraftig. Maria Styvén skriver att de önskvärda 
fördelarna med onlinedistribution av musik bör vara först och främst ett brett urval, stabil och 
tillfredsställande ljudkvalitet samt enkla sökfunktioner. Fortsatt beskriver hon att det är 
viktigt att kunna förflytta musikfilerna mellan olika plattformar, såsom dator och mp3-
spelare. Dessutom är möjligheten att kopiera musiken samt att provlyssna innan köp viktiga 
aspekter. Styvén drar slutsatsen att musikindustrin måste offra de höga priserna för att nå 
framgång inom musikdistribution på Internet (Styvén, 2007). Vi förutspår att det kommer att 
utvecklas fler liknande musiktjänster i en nära framtid, finansierade genom 
prenumerationsbetalning eller reklam. 

Problematiken i nuläget ligger i att hindra användare från att sprida vidare musiken efter 
att de laddat ner den. Funktionen har också en problematik kring beslutet om dessa musikfiler 
ska vara tillgängliga gratis eller genom betalning.  

Genom att införa IPRED-lagen kommer musikbranschen, enligt flera av de aktörer vi 
intervjuat, tappa konsumenters förtroende vilket den är beroende av. Det är de stora aktörerna 
inom branschen som kommer att drabbas hårdast, samtidigt som det är de som tror att 
IPRED-lagen kommer att lösa alla problem. Undersökningen visar också på en stor misstro 
för den nya lagen bland konsumenter, artister och andra aktörer inom branschen. De 
intervjuade artisterna anser inte att lagen kommer att förbättra deras situation eller underlätta 
musikdistributionen. Flera av de intervjuade aktörerna ställer sig också tveksamma till vad 
lagen kan åstadkomma. 

Även om debatten belyser upphovsrättens betydelse i införandet av lagen, anser vi att 
implementeringen främst beror på förlorad inkomst. Det blir snarare en fråga om ekonomisk 
ersättning, vilket enligt vår undersökning kan genereras från andra håll än att sälja 
exempelvis CD-skivor, än att skydda upphovsrättsinnehavares verk. Lagen kan därför tyckas 
vara bra för etablerade upphovsmän som vill ha ekonomisk ersättning, men inte för de små 
artisterna som försöker bli kända, de som verkligen behöver de pengar som förespråkarna 
säger sig förlora. 

7.2 Den fria musikkonsumtionen 
Enligt de artister vi intervjuat är MySpace deras största forum för distribution av musik. Där 
skapar de kontakter med fans och med resten av musikbranschen. Av de konsumenter vi 
intervjuat nämndes dock inte MySpace som ett forum där de hittar ny musik och nya artister.  
Vid en bredare undersökning skulle dock MySpace med säkerhet nämnas bland fler 
konsumenter.  

De flesta vill fortfarande få tillgång till musik gratis, men en av de vi intervjuade anser att 
IPRED är ett bra tillvägagångssätt för att sätta stopp för den illegala fildelningen. 
Konsumenten påpekar att det inte är mer än rätt att man ska betala för den musik som laddas 
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ner och refererar till iTunes som en bra laglig tjänst för nedladdning. Problemet med legala 
fildelningstjänster, enligt vår uppfattning, är de höga priserna. Konsumenterna talade gott om 
Spotify, vilket vi tror framför allt beror på att den finns som reklamfinansierad version och 
därmed är gratis att använda. Genom att den nya musikkonsumtionen har den attraktiva 
egenskapen av att vara gratis, anser vi att det är till skivbolagens fördel att låta konsumenter 
lyssna på musiken innan de köper den. Det ökar, enligt oss, chansen att konsumenten blir 
nöjd med köpet och eventuellt fortsätter att köpa musik. Vi menar på att det är få 
konsumenter som köper en skiva med en artist de inte har hört talas om, och att man som 
artist därför i första hand måste se till att många hör ens musik, innan man kan tänka på att 
börja ta betalt för den. 

Den fria konsumtionen av musik beskriver vi att vara lättillgänglig, genom att musiken 
kan laddas ner var som helst och när som helst genom en Internetuppkoppling. Den är gratis, 
ingen ekonomiskt ersättning ges vid illegal fildelning, och den är personlig genom att 
konsumenter själva bestämmer vilken musik de vill lyssna på. De tre egenskaperna tror vi 
kommer att bli viktiga i framtidens utveckling av musikbranschen. 

Genom att IPRED-lagen till stor del handlar om att avskräcka illegala fildelare från att 
fortsätta fildela, finns risken att en stor del av konsumenterna försvinner från de plattformar 
där illegal fildelning sker. Att de tjänsterna räknas som illegala beror på den mängd 
upphovsrättskyddat material som fildelas, dock betyder inte det att alla filer som sprids via de 
tjänsterna är upphovsrättskyddade. Problemet ligger i hur konsumenterna ska veta vilka filer 
som är upphovsrättsskyddade och inte.  

7.3 Lagens inverkan 
Undersökningen pekar på att IPRED-lagen inte kommer att ge det resultatet den förväntas. 
Regeringen har beslutat att införa lagen för att minska den illegala fildelningen och skydda 
upphovsrätten. Det är en skrämmande tanke att en lag som är tänkt att skydda upphovsrätten 
kan komma förhindra IT-utvecklingen, och det nya sättet att ta del av kultur i vårt allt mer 
digitaliserade samhälle. Undersökningen visar att artister anser att det måste finnas andra sätt 
att skydda upphovsrätten än att begränsa Internets möjligheter. 

Av undersökningen ser vi att lagen har många brister i form av proxytjänster och 
Internetoperatörers ovilja att rätta sig efter lagen. Studien visar även att det anses vara 
självklart att upphovsmän ska få en rättmätig ersättning för sitt arbete. Den visar även att det 
krävs en omformulering av upphovsrättslagen och en omstrukturering av musikbranschen för 
att lagen ska få det genomslag den är tänkt att få. 

De aktörer vi intervjuat anser att det är oförsvarbart att en lag kan göra att halva Sveriges 
befolkning räknas som brottslingar.  

8. Drömmen om att bli känd  
Undersökningen visar på att det finns andra hinder eller problemområden än IPRED-lagen 
som kan ha större påverkan och betydelse för de oetablerade artisternas framgång. Under 
intervjuerna framkom följande:  
 

• Spotify/ iTunes  
Att kunna sprida sin musik via tjänster som Spotify och iTunes är lovande sätt att få 
sin musik känd, förutsatt att företagen som äger dessa tjänster tillåter att vem som 
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helst får sprida sin musik där. Att få möjlighet att sprida sin musik via dessa tjänster 
är dock en besvärlig procedur för artisterna i nuläget. 

• MySpace 
De artister vi intervjuat anser att MySpace är ett bra forum för att nå ut med sin musik 
och göra reklam för sig själv, samt knyta kontakter med andra i musikbranschen. Vi 
ser dock tendenser att medan MySpace borde vara det optimala forumet för 
konsumenter att hitta ny musik, är det för tillfället ett forum som används för att söka 
efter information om artister som konsumenten redan känner till.  

• Konserter 
Även om en av de stora inkomstkällorna för artister och skivbolag är konserter, finns 
det inte någon större ekonomisk ersättning för de oetablerade artisterna vid 
uppträdanden.  

• Kostnader 
Legala alternativ för att ladda ner mp3-filer kostar pengar, konsumenter är villiga att 
betala, men inte de priser som musikindustrin har valt att tillämpa. Dessa är 
fortfarande för höga. 

• Motsträvig bransch  
CD-skivan är död. Musikindustrin håller fast vid gamla distributionssätt, vilket gör att 
utvecklingen hindras. Branschen är vana vid att tjäna pengar på det sätt de alltid har 
gjort, och när det nu finns tecken på att inkomsterna minskar skyller de på 
konsumenterna istället för att tillgodose deras efterfrågan.  

 
De ovanstående punkterna kan enligt undersökningen vara avgörande faktorer till om en 

oetablerad artist kan göra sig ett namn på marknaden eller inte.  
Fortsatt är följande punkter indikationer på vad oetablerade artister kan behöva göra för att 

överbrygga dessa möjliga hinder: 
 

• Sticka ut från mängden  
Med hjälp av Internet kan vem som helst sprida sin musik via olika tjänster, 
exempelvis MySpace, bloggar, Facebook och YouTube. Det innebär en stor variation 
av musik, där konsumenter har möjligheten att finna sin personliga smak. Genom att 
det har blivit lättare att sprida sin musik på dessa offentliga plattformar har det 
resulterat i ett fenomen av att kunna bli känd över en natt. De oetablerade artisterna 
försöker få så många som möjligt att lyssna på deras musik. De måste synas och höras 
för att konsumenter ska hitta igen dem bland det stora utbudet.  

• Större eget ansvar  
Baserat på ovanstående punkt krävs det därför av artister att de måste ta större ansvar 
för sin distribution. Exempelvis genom att marknadsföra sig via en egen hemsida och 
göra reklam för denna. 

 
Efter genomförd undersökning kan vi dra slutsatsen att den idé vi hade om att IPRED-

lagen var det största hindret för oetablerade artisters möjligheter att bli kända visade sig vara 
mer komplex. Undersökningen lyfter fram ett flertal problemområden eller hinder som 
oetablerade artister ställs inför, och hur IPRED-lagen kommer att påverka de oetablerade 
artisternas framgång får framtiden utvisa. 
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9. Efterord 
Efter att vi slutfört vår datainsamling har ny information framträtt. Det är, som nämnt 
tidigare, en aktuell och föränderlig debatt. Sedan datainsamlingen slutfördes har en ny 
domare, Ulrika Ihrfeldt, tillsatts i The Pirate Bay-målet (Johannisson 2009). Efter 
tillkännagivandet startade spekulationerna återigen om jäv. Detta för att även Ulrika Ihrfeldt 
är medlem i Svenska Föreningen för Upphovsrätt likt den tidigare domaren Tomas Norström. 
Domaren som ska utreda misstankarna om jäv i The Pirate Bay-målet påstås även han ha 
kopplingar till upphovsrättsindustrin (Håkansson & TT, 2009). 

Det diskuteras även om att införa en ny lag som gör IPRED verkningslös för upphovsmän. 
Den lagen inriktas på att endast polisen ska kunna begära ut information om IP-adresser när 
de misstänker att brott begåtts som innebär minst två års fängelse (Larsson & Goldberg, 
2009). En lagrådsremiss angående de nya lagarna skulle ha offentliggjorts i mitten av maj 
men har försenats. Lagarna kan komma att träda i kraft den första januari 2010. 

Ännu har ingen blivit dömd för upphovsrättsbrott genom IPRED-lagen. Den första april, 
samma dag som lagen började verka, lämnades den första ansökan till Solna Tingsrätt för att 
få information om vem som står bakom en specifik IP-adress. Ägaren till IP-adressen 
anklagades för illegal spridning av en stor mängd ljudböcker. Dock har inga resultat av denna 
anklagelse publicerats i media. 

10. Tack till 
Mikael Hansson på Umeå Live, för hjälp med att starta undersökningen 
CarlJohan Orre, för handledningen 
Johanna Isaksson, för hjälp med källor 
Mikael Sjöberg, för musiken i dokumentärfilmen 
Stefan Kristola, för ljudupptagningsutrustningen 
Torborg Nordberg, för hjälpen i alla lägen 
Sveriges Radio AB, för ljudklippen till dokumentärfilmens intro 
Alla deltagare i filmen 
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